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VEDLEGG         Ettersendes kontrollutvalgets medlemmer 

 

BAKGRUNN 

 

På møte i juni i sak 23/18 «Forvaltningsrevisjon med selskapskontroll av MGR – 

prosjektplan», ble endelig prosjektplan vedtatt. I vedtaket som ble gjort i denne saken er det 

vist til hvordan tilbud skal innhentes.  
 

« 

1. Forslag til PROSJKETPLAN for SELSKAPSKONTROLL MED 

FORVALTNINGSREVISJON AV MIDT-GUDBRANDSDAL 

RENOVASJONSSELSKAP av 29.05.2018 vedtas. Planen legges til grunn som 

prosjektbeskrivelse for innhenting av anbud for gjennomføring av prosjektet. 

 

2. Nord-Fron har i dag oppdragsavtale med Innlandet Revisjon IKS. Sør-Fron og 

Ringebu har tilsvarende oppdragsavtale med revisjonsselskapet BDO. Både Innlandet 

Revisjon IKS og BDO er derfor aktuelle revisjonsselskap som sammen eller hver for 

seg kan stå for gjennomføring av en selskapskontroll med forvaltningsrevisjon av 

Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap. 

 

3.  Innlandet Revisjon IKS og BDO tilskrives med forespørsel om å legge fram et tilbud 

med plan for gjennomføring av Forvaltningsrevisjon av Midt-Gudbrandsdal 

Renovasjon, i samsvar med de beskrivelser som ble vedtatt i kontrollutvalgenes 

fellesmøte den 29.05.2018. Tilbudet skal også omfatte tidsramme og kostnadsramme 

for prosjektet.  

 

4. Kontrollutvalgene vil vurdere begge tilbud på fritt grunnlag da det ikke settes opp 

spesielle kriterier som skal prioriteres. 

 

5. Tidsplan: 

Vedtatt Prosjektplan og utsendelse av anbudsforespørsel skjer i etterkant av 

kontrollutvalgenes møte i juni.  

Tilbudet fra revisjonsselskapene skal være sekretariatet i hende senest den …..2018. 



Valg av utøvende revisjonsselskap, bestilling av oppdrag 20.08.2018 

Behandling av revisjonsrapport i KU april 2019. 

Behandles av kommunestyre juni 2019 
 

 

 

VURDERING 

Det ble satt en frist til 20. august for innsending av tilbud. Begge revisjonsselskapene har 

sendt inn tilbud rettidig. Det ble en forskyving av tidspunkt for valg av revisor, da det ble 

ansett som hensiktsmessig at valg av revisor ble gjort på kontrollutvalgenes møter den 25. og 

26. september. Basert på tilbud forbereder sekretariatet saken som legges frem i møte.  

 

Saken legges frem for kontrollutvalgets medlemmer.  

 

 

VEDTAK  

 

 


